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Natal para Todos
Cascavel entrou de vez no clima natalino. Muitas 

famílias incluíram a área central da cidade na 
agenda do fim do dia para conferir de perto 

a decoração especial, enriquecida com as 
luzinhas típicas de Natal e com as apresentações 

culturais. Mas o principal atrativo mesmo é o 
Papai Noel, que ganhou uma Mamãe Noel, e 
distribui milhares de abraços todos os dias.  

 O prefeito Leonaldo Paranhos quer implantar em Cascavel um cartão com crédito para ser 
usado em pequenas reformas em casas de famílias de baixa renda e em situação de vul-
nerabilidade social. Os valores ainda não estão definidos, mas a proposta é propiciar um 

ambiente mais feliz aos mais pobres. l Pág. 3 

Prefeito quer instituir
o “Cartão Reforma”

FÁBIO DONEGÁ

CMDCA pede mais
celeridade na adequação
da escuta especializada
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Seleção brasileira de
caiaque vai “morar” em
Cascavel ano que vem
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O governador Carlos 

Massa Ratinho Junior 
determinou a anteci-
pação do pagamento 

do 13º salário dos 
funcionários estaduais 
para 4 de dezembro. 
O valor será deposi-
tado integralmente 
na conta de 300 mil 

servidores ativos, pen-
sionistas e aposenta-
dos. A folha adicional 

chega a R$ 1,83 bilhão. 

Muitos milagres alcançamos por intercessão 
de Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças, também conhecida como Nossa Senhora 
da Medalha Milagrosa, é uma invocação mariana do século XIX. Na noite 
de 27 de novembro de 1830, a Virgem Maria apareceu à jovem noviça 
Catarina Labouré, de 24 anos, recolhida em oração, na Capela das Filhas 
da Caridade, em Paris.

A mãe de Deus pediu à noviça que cunhasse uma medalha, modelada 
conforme suas instruções, e depois passasse a difundi-la. A medalha traz 
de um lado a imagem de Maria de pé, com os braços abertos e raios saindo 
de suas mãos abertas. Os pés se apoiam num globo e estão esmagando 
uma serpente. A outra face traz um M encimado por uma cruz e embaixo 
dois corações. Ao redor da medalha está escrita a jaculatória. “Ó Maria, 
concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.”

É importante fazer uma experiência de fé recorrendo a Nossa Senhora 
das Graças, pois o amor dela é sempre atual. Ela é a mãe generosa e 
concede muitas graças aos filhos que lhe rogam, e que alegria Maria sente 
em conceder graças aos seus devotos.

Foi ela quem disse pra Catarina Lauboré: Estes raios são o símbolo das 
graças que Eu derramo sobre as pessoas que mais pedem. Falou de gra-
ças que esquecemos de pedir e prometeu: Todos os que usarem a medalha 
milagrosa, trazendo-a ao pescoço, receberão grandes graças. Estas serão 
abundantes para aqueles que a usarem com confiança…

Eu perdi dois bebês em duas gestações que não evoluíram. Os médi-
cos começaram a estudar o motivo dos abortos espontâneos. Em 2011 era 
minha terceira gestação, e naquele ano fui convidada a uma peregrinação 
para Medjurgorje. Eu estava com receios em meu coração sobre a terceira 
gestação, receios estes que desapareceram quando, lá em Medurgorje, 
ganhei a medalha milagrosa no dia de Nossa Senhora das Graças.

Coloquei a medalha milagrosa no pescoço e hoje estou aqui escrevendo 
este artigo para testemunhar o amor de Nossa Senhora. Minha gestação foi 
um sucesso e nasceu a Maria no mês mariano, no dia 24 de maio, dedicado 
a Nossa Senhora Auxiliadora, e, no ano seguinte, nasceu a Mariane no mês 
do rosário, em 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário.

A medalha milagrosa de fato nos reveste de muitas graças. Em muitos 
momentos da minha vida, senti-me fortalecida simplesmente por estar usan-
do-a. “Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.”

RODRIGO FELIX LEAL
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“Essa antecipação ajuda os servidores 
a programar férias, fazer as compras 
de Natal... É o governo contribuindo 
com o fim de ano do funcionalismo”.

Jornal O Paraná
Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 oparana@oparana.com.brOPR Oeste8
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 Capanema - Com intuito 
de aproximar e capacitar pro-
dutores integrados, líderes téc-
nicos e colaboradores das uni-
dades de Cascavel, Capanema 
e Realeza, o Grupo Diplo-
mata celebra as conquistas do 
ano com a terceira edição da 
Semana da Qualidade. 

Neste ano, a semana 
começou dia 25 de novem-
bro e se estende até o dia 1º 
de dezembro com o tema “A 
magia do foco no cliente para 
transformação de resulta-
dos”. O evento abrange todos 
que participam da cadeia de 
produção de alimentos, desde 
produtores, comerciantes e 
trabalhadores de agroindús-
trias, dentre outros. 

No sudoeste, as ativida-
des se concentraram em 
Capanema, onde a semana 
começou com as ações do 
Programa Sol com 10 Sen-
sos, seguido de uma gin-
cana interativa e ativida-
des de responsabilidade 
ambiental para todos os cola-
boradores da indústria. 

Para os líderes e as 
áreas técnicas foi aplicado 
o conceito de Food Fraud 
e Food Defense, sempre 

Foz do Iguaçu - A Polí-
cia Federal prendeu ontem 
(28) quatro pessoas suspei-
tas de tráfico de drogas que 
atuavam via Aeroporto de 
Foz do Iguaçu. 

A PF conseguiu identi-
ficar a organização espe-
cializada no tráfico de dro-
gas da região de fronteira 
para outros estados. O 
esquema criminoso utili-
zava como “mulas” moças 
jovens de classe média da 
região de Foz. E, para que 
o esquema funcionasse, o 
grupo contava com o apoio 
de funcionários de uma 
empresa aérea, que eram 

Operação Andorinhas 

PF desmonta esquema 
de embarque de drogas 

responsáveis por facilitar o 
embarque da droga e burlar 
a fiscalização aeroportuária.

Dois dos presos são 
ex-funcionários dessa 
empresa e outras duas pes-
soas faziam a abordagem 
das jovens. “Esses ex-fun-
cionários aproveitavam o 
acesso que tinham à área de 
segurança do aeroporto, fica-
vam com os entorpecentes e, 
depois do check-in do passa-
geiro, colocavam o pacote na 
bagagem deles”, disse o dele-
gado responsável pela Opera-
ção, Mário César Leal Júnior.

Os policiais também 
cumpriram sete mandados 

de busca e apreensão nas 
casas de três ex-funcioná-
rios, mulheres suspeitas de 
participação no transporte 
da droga e um homem que é 
suspeito de ajudar na abor-
dagem de novas mulheres 
para fazer o transporte. 

O delegado afirma que a 
empresa aérea não tem ligação 
com o esquema e que os fun-
cionários foram demitidos este 
ano após um flagrante que deu 
início às investigações. 

INVESTIGAÇÕES 
As investigações come-

çaram em março deste 
ano, quando uma mulher 

foi presa em flagrante ten-
tando embarcar com dois 
quilos de cocaína em um 
voo da Latam com destino a 
Maceió. De acordo com a PF, 
havia indícios de que funcio-
nários da companhia ajuda-
ram a acomodar a droga na 
bagagem da passageira.

Durante a apuração 
dos fatos, a polícia con-
seguiu vincular ao grupo 
duas outras apreensões de 
cocaína realizadas no fim de 
2018 no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos. No dia 
6 de dezembro, uma jovem 
de 18 anos havia sido presa 
no Aeroporto de Guarulhos 

com 2kg de cocaína. Ela 
tinha embarcado em Foz do 
Iguaçu e ia para Maceió. No 
dia 15 de dezembro, outra 
garota, de 24 anos, foi presa 
nas mesmas condições.

A operação foi batizada 
com o nome de Andorinhas 
em referência às aves que 
costumam migrar de zonas 
mais frias em busca de calor 
em regiões mais quentes.

Ao todo, sete pessoas 
foram indiciadas pela prá-
tica dos crimes de tráfico de 
drogas e organização crimi-
nosa, com previsão de penas 
de reclusão de 5 a 15 anos e 
3 a 8 anos, respectivamente.

Diplomata celebra conquistas do 
ano com a 3ª Semana da Qualidade

Trabalhadores da fábrica de ração também passaram pela capacitação na Semana da Qualidade

trabalhando sobre a segu-
rança de alimentos e saúde 
pública para aperfeiçoar 
ainda mais a qualidade dos 
produtos Diplomata. 

Integrados da cadeia de 
produção do frango recebe-
ram conceitos sobre a manu-
tenção preventiva para gera-
dores e gestão da propriedade 
rural nessa quinta-feira (28), 
com a presença do ex-depu-
tado federal Alfredo Kaefer.

Nesse mesmo dia, cola-
boradores de panificadoras, 
supermercados, restauran-
tes, lanchonetes, agroindús-
trias, produtores da agricul-
tura familiar e responsáveis 
pela merenda escolar parti-
ciparam de uma capacita-
ção do “Projeto Qualidade 
e Segurança de Alimen-
tos”, da Dip Frangos, que 
foi feita por meio de uma 
parceria com as Prefeituras 
de Capanema e Planalto, a 
Acec (Associação Comer-
cial e Empresarial de Capa-
nema) e a Acep (Associação 
Empresarial de Planalto).

Em Realeza, os traba-
lhadores do incubatório de 
aves e integrados passaram 
por um ciclo de palestras e 

tiveram um novo olhar sobre 
o mercado consumidor com 
os conceitos de Food Defense 
e Biosseguridade aplicada ao 
processo incubatório, além de 
atividades sobre responsabi-
lidade ambiental, ações do 
Programa SOL - Novo Pro-
grama com 10 Sensos, entre 
outros. No encerramento 
do ciclo de palestras, foram 
entregues os certificados das 
granjas que passaram por 
auditoria de terceira parte. 

Nesta sexta-feira (29), os 
colaboradores e as áreas 

técnicas e de apoio parti-
cipam da Gincana Intera-
tiva seguida de um treina-
mento sobre microbiologia 
de alimentos. 

No sábado, o evento será 
encerrado em Capanema 
com uma retrospectiva do 
ano, além de almoço, bingo 
e atividades para todos os 
colaboradores e familiares 
das unidades da região. 

REGIÃO OESTE 
Já na região oeste, 

durante toda a semana os 

colaboradores da indústria e 
da sede administrativa passa-
ram por treinamentos, entre 
eles PGRS (Programa de 
Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos), boas práticas da 
fabricação, responsabilidade 
ambiental, microbiologia de 
alimentos e salmonella.

Neste domingo (1º), o 
encerramento da Semana da 
Qualidade será realizado em 
Cascavel, com colaboradores 
e familiares da indústria de 
óleos, da fábrica de rações e 
da unidade administrativa.

  

DIVULGAÇÃO  
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 Defensor das causas 
sociais, o prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) tem mais 
uma car ta na manga nas 
ações de governo. Após 
implantar o Programa Pro-
mover, que concede cartões 
de R$ 100 para alimenta-
ção de famílias pobres, e 
o Car tão Vida Nova, que 
libera recursos para aten-
dimento em clínicas de 
recuperação à dependên-
cia química, agora a meta 
é oferecer um cartão com 
crédito para ser usado em 
pequenas reformas.

A Cohavel (Companhia 
Habitacional de Cascavel) 
será a gestora da proposta, 
visto que possui um acom-
panhamento dos possíveis 
beneficiados. A proposta é 
muito parecida com uma já 
lançada pelo governo fede-
ral ano passado, o Cartão 
Reforma, que prometia libe-
rar até R$ 9,6 mil por família 
para a compra de material. A 
mão de obra deveria ser cus-
teada pelo próprio morador. 

Cascavel teria R$ 1,5 
milhão para atender famí-
lias do Jardim Melissa, 
repassados pelo Ministério 
das Cidades, mas a ação 
foi suspensa e as famílias 
beneficiadas ficaram só na 
promessa. Diante dessa 
situação, o Município pre-
tende transformar o cartão 
em um programa municipal.

A ação teria os mesmos 
moldes da federal, benefi-
ciando famílias com renda 
bruta de até R$ 2,8 mil 
por mês, ter apenas um 
imóvel e a necessidade 
de melhorias no imóvel. 
Famílias com renda mais 
baixa, que têm pessoas 
idosas e/ou com deficiên-
cia e/ou que tenha uma 

Corredor exclusivo 
Hoje, às 9h, o prefeito Leonaldo Paranhos assina portaria que 

permite taxistas usarem as canaletas exclusivas dos ônibus nas 
principais avenidas da cidade. Além disso, ocorre também a 
entrega dos termos de autorização do transporte individual 

de passageiros, que permitirá transferir um ponto de táxi para 
outra pessoa como determina a Lei dos Taxistas, de 2017.  

Homenageado
O vereador Jaime Vasatta (Podemos) pretende 

homenagear o empresário Luiz Benjamin Crespi, que deve 
emprestar o nome ao Parque Linear do Córrego Bezerra, 

no Bairro Santa Cruz. Crespi faleceu em maio do ano 
passado aos 94 anos. Ele atuou no setor de conserto de 

máquinas até que fundasse a atual Comil.

Sinduscon
A nova diretoria do 
Sinduscon Paraná Oeste 
(Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Paraná 
Oeste) será empossada 
nesta sexta-feira, às 20h, 
em solenidade no Black 
Cap Eventos, em Cascavel. 
O engenheiro civil Ricardo 
Lora assume a presidência 
do sindicato para mandato 
de três anos no lugar 
do engenheiro civil João 
Luiz Broch. Autoridades 
de todo o Estado são 
esperadas no evento, bem 
como associados e demais 
representantes da cadeia 
produtiva do setor.

Posse no Conseg
Apesar de já estar atuando 
desde a metade do ano, 
Clóvis Petrocelli Dias e 
demais integrantes da 
executiva do Conseg 
(Conselho de Segurança de 
Cascavel) serão empossados 
na próxima quinta-feira (5), 
às 19h, na Sala de Atos da 
15ª SDP (Rua da Bandeira, 
1.301). Petrocelli é o 
primeiro líder comunitário 
representante das 
associações de moradores 
a coordenar o conselho 
formado por instituições 
de segurança e da 
sociedade civil. O mandato 
é de dois anos.

Na correria
O advogado Adani Triches 
está colocando em dia 
a demanda da Cohavel 
(Companhia Habitacional 
de Cascavel), entidade 
que ele assumiu há duas 
semanas. Elogiado pelo 
prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) pela competência, ele 
tem uma missão: organizar 
o repasse da área para as 
famílias remanescentes do 
Jardim Gramado, que hoje 
estão no Jardim Veneza.

Missão cumprida
A secretária de Educação, 
Márcia Baldini, que recebeu 
no início do mandato uma 
secretaria totalmente 
defasada e com muitos 
problemas - inclusive sem 
professores suficientes 
e escolas condenadas -, 
pretende organizar novo 
concurso para repor 
vagas. Outro motivo para 
comemorar é a equiparação 
do piso nacional do 
professor, prestes a ser 
cumprida. Neste ano, 
Baldini conseguiu inclusive 
aumentar em 10% os 
salários de secretários de 
escolas e pretende viabilizar 
melhorias para carreira dos 
instrutores de informática, 
monitores de biblioteca e 
motoristas que atuam no 
transporte escolar.

Famílias terão acesso
ao cartão reforma

mulher como responsável 
serão priorizadas.

Para subsidiar a pro-
posta, a prefeitura pretende 
usar verbas do Fundo Muni-
cipal de Habitação. E, em 
vez de atender apenas o Jar-
dim Melissa, agora o foco 
da administração municipal 
é atender famílias em todos 
os Territórios do Cidadão. 
“Pretendemos lançar esse 
programa com base no sis-
tema de dados de famílias 
vulneráveis. A casa que 
tem problema de energia 
que possa provocar um 
incêndio; uma pessoa 
que usa fogão a lenha 
por não ter fogão a gás; 
casa sem um chuveiro e 
banheiro adequado para 
um banho quente para 
uma criança... são casos 
como esses que serão aten-
didos”, antecipa Paranhos.

Para que a ação seja 
implantada, será necessá-
rio encaminhar o projeto à 
Câmara de Vereadores. 

Por enquanto, a Cohavel 
está atenta a outras ações 
de regularização de imóveis 
do Jardim Veneza e no Arau-
cária, para depois prosse-
guir com o Cartão Reforma, 
cadastrando os interessa-
dos e definindo quem aten-
derá aos critérios. 

Não há ainda valor definido 
por família. Tudo está sendo 
analisado pela Cohavel. 

Paranhos afirma que a 
medida visa também pro-
piciar um ambiente feliz 
aos mais pobres: “Será 
possível investir em uma 
varanda, fazer uma chur-
rasqueira para o fim de 
semana reunir a família e 
fazer um almoço...” 
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 O CMDCA (Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente) de Cascavel ainda 
aguarda que o serviço de escuta 
especializada seja implantado de 
forma adequada no Município. Tra-
ta0se de um procedimento especí-
fico para a coleta de informações 
de crianças e adolescentes víti-
mas ou testemunhas de violência. 
“O CMDCA já oficiou o Município 
algumas vezes pedindo que seja 
incluída uma rubrica específica 
na LDO [Lei de Diretrizes Orça-
mentárias] ao serviço, que seria 
destinada à contratação de pelo 
menos três psicólogas com dedi-
cação exclusiva ao serviço, assim 
como o treinamento delas e tam-
bém a manutenção de um espaço 
adequado para que a escuta seja 
realizada, e que ofereça conforto 

CMDCA pede regularização 
da escuta especializada

Novos conselheiros 
Marília Maria Montiel também destaca a importância da formação dos novos conselhei-
ros tutelares, que assumem as funções em 10 de janeiro. A capacitação dos 15 titulares 
e dos suplentes ocorre em módulos e termina amanhã (30). “O comprometimento dos 
conselheiros é admirável e muito importante. Nesses módulos, eles recebem o conheci-
mento necessário para quem vai trabalhar com crianças. Indo desde a proteção integral 
até encaminhamentos necessários e possíveis que podem oferecer às famílias. O grupo 
de 27 conselheiros que finaliza essa capacitação já conhece os princípios fundamentais 

e está apto a entender a função na sociedade”, garante Marília. 
No entanto, ela questiona a desistência de 18 dos 30 suplentes, que, mesmo elei-
tos, não compareceram à formação obrigatória. “O questionamento é em relação 
à desistência na fase final. Por que buscaram voto e agora desistiram? Estavam 

testando seu potencial eleitoral?”, indaga Marília. 
 

e segurança às vítimas. Isso tudo 
é o que está previsto na lei que 
entrou em vigor em abril de 2018”, 
afirma a presidente do CMDCA, 
Marília Maria Montiel. 

O serviço já é oferecido mas 
com profissionais cedidas pelo 
Município, sem dedicação ou trei-
namento específicos. O espaço 
destinado também não é ade-
quado, já que funciona em uma 
sala no Nucria (Núcleo de Proteção 
à Criança e ao Adolescente). 

Marília afirma que os pedidos 
foram feitos com base em dis-
cussões realizadas na rede de 

proteção, com os Conselhos Tute-
lares, o CMDCA e até o próprio 
Nucria. Todos reforçam que o ser-
viço não está adequado. 

A presidente do CMDCA afirma 
ainda que tenta dialogar com o 
poder público e que não é somente 
o Município de Cascavel que 
enfrenta dificuldades com a implan-
tação adequada do serviço. O tema 
será novamente discutido dia 4 de 
dezembro, na reunião do conselho. 

A repor tagem questionou o 
Município sobre o assunto, mas 
até o fechamento da edição não 
houve retorno. 

Cinco presos do regime fechado da PEC (Penitenciária Estadual de 
Cascavel) estão trabalhando na empresa que fornece a alimentação 
ao Depen (Departamento Penitenciário). Por meio do convênio, o 
Depen fornece a mão de obra e, em troca, a empresa é responsável 
por transporte, treinamento e salários dos presos. 
Os cinco internos passaram por uma avaliação e cumpriram os 
critérios exigidos na Lei de Execução Penal para a implantação 
em setores de trabalho. Os requisitos de bom comportamento, o 
cumprimento de pelo menos um sexto da pena, questões psicoló-
gicas e aptidões são avaliados por uma comissão 
técnica de classificação. 
Além de remição de pena (que prevê a redução de um dia de 
pena para cada três de trabalho), os presos empregados recebem 
75% do salário mínimo nacional. 
Ao todo, a PEC tem 74 detentos trabalhando nos canteiros 
laborais internos e 106 participam do projeto de artesanato. 
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            SÉRIE B
19h15 Paraná x Botafogo-SP
21h30 Oeste x Criciúma

             ESPANHOL
17h Celta x Valladolid

           FRANCÊS
16h45 Marseille x Brest

             ALEMÃO
16h30 Schalke 04 x U. Berlin

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
     SÉRIE A

 Fluminense ?x? Palmeiras
 Fortaleza ?x? Santos
 São Paulo ?x? Vasco
 Cruzeiro ?x? CSA 

Cascavel será sede da seleção de caia-
que a partir do ano que vem. “Cascavel 
tem um estádio de canoagem no centro 
da cidade e não apenas um lago. Além 
disso, a parceria com o Município e o CRC 
[Clube de Regatas Cascavel] contou muito 
para que a gente instalasse aqui, em Cas-
cavel, a equipe nacional permanente de 
caiaque feminino, a partir de janeiro do 
ano que vem”, disse ontem Álvaro Acco 
Koslowiski, supervisor da CBCa (Confede-
ração  Brasileira da Canoagem), ao pre-
feito Leonaldo Paranhos, ao presidente da 
Fundação Municipal de Cultura e Espor-
tes, Léo Mion, e a atletas de canoagem.

De acordo com ele, os critérios de 
escolha da cidade-sede da seleção brasi-
leira de caiaque foram avaliados por toda 
a confederação e as boas condições que 
o Lago Municipal oferece para a prática 

Seleção de Caiaque vai 
morar em Cascavel

Libertadores 2020
O sorteio dos grupos e dos confrontos 
preliminares da Libertadores 2020 será 
realizado no dia 18 de dezembro na 
sede da Conmebol, no Paraguai. Até 
lá, todos os representantes do Brasil já 
estarão definidos para a competição. 
Atual campeão continental, o Flamengo 
ficará no Pote 1 e será o cabeça de chave 
do Grupo A. Isso lhe assegura enfrentar 
adversários mais fracos na etapa de gru-
pos da competição. Perto de confirma-
rem vaga direto na fase de grupos, San-
tos, Palmeiras e Grêmio também devem 
ficar no Pote 1, o que significa que 
também serão cabeças de chave e não se 
cairão no mesmo grupo no sorteio.

do esporte foram essenciais para que as 
quatro atletas viessem para Cascavel. 

“Além das atletas da categoria de base, 
teremos a Ana Paula Verguts que está se 
preparando para a Olimpíada de Tóquio e 
também fará parte da equipe. As atletas 
morarão em Cascavel para se preparar para 
a Olimpíada. O objetivo desse projeto é a 
renovação do caiaque feminino para o alto 
rendimento para o Brasil. A equipe deve ini-
ciar os treinamentos no dia 20 de janeiro”, 
completou o supervisor da CBCa.

A partir da instalação das raias, do 
píer e da implantação da seleção aqui, a 
Confederação já anunciou investimento 
de mais de R$ 600 mil em barcos, supor-
tes e equipamentos para essa logística. 

As nove raias com mil boias e o píer 
de 36 metros quadrados devem estar ins-
talados até 15 de janeiro. 

Potes
Ao todo serão quatro potes no 
sorteio, e os times são distribuí-
dos dentro deles pelo ranking da 
Libertadores, com oito equipes 
em cada pote. Caso se classifi-
que direto, o São Paulo deverá 
estar no Pote 2. Já o Atheltico-
-PR, campeão da Copa do Brasil, 
precisará aguardar a atualização 
do ranking, que será divulgado às 
vésperas do sorteio, para saber 
em que pote estará. Este ano 
esteve no Pote 2, pelo título da 
Sul-Americana 2018. Já quem se 
classificar à fase de grupos via 
pré-Libertadores irá ao Pote 4.

Chocolate
Já estão à venda os chocotones do 
FC Cascavel, comercializados a R$ 
15,90 e que vêm com cupom de 
desconto de R$ 10 para adquirir a 
nova camisa do FC Cascavel, que 
ainda será lançada, e um ingresso 
para o primeiro jogo da Serpente 
na Série D do Brasileirão 2020. 
Os produtos estão à venda nos 
supermercados Irani, Muffatão, 
Menegatti e Remonatto, e na loja 
itinerante do clube, que fica na 
Avenida Brasil, no Centro. Ao todo 
serão 15 mil ingressos grátis e 150 
mil em descontos em camisas.

Até 2020
Com o sentimento de que pode-
ria ter ido mais longe, mas sem 
lamentações, o Paraná Clube 
se despede da temporada 2019 
nesta sexta-feira (29), dia no qual 
recebe o Botafogo-SP às 19h15, 
na Vila Capanema, pela 38ª e 
última rodada da Série B. Ambas 
as equipes não têm mais chances 
de acesso nem de rebaixamento. 
Assim, apenas cumprem tabela. O 
Tricolor paranaense, rebaixado ano 
passado da Série A, brigou pelo 
acesso até a 36ª rodada, quando 
foi derrotado (1 a 0) fora de casa 
pelo Atlético-GO e praticamente 
deu adeus às chances matemáti-
cas, que foram encerradas de vez 
na rodada passada, no empate 
(1 a 1) com o Criciúma em 
Santa Catarina

Numa ação para fomentar a esporte e integrar os praticantes da modalidade, a Associação Esportiva Juventus 
realizará no dia 7 de dezembro o Festival de Judô 2019. O evento será para judocas de 4 a 17 anos e tem 
inscrições gratuitas, que devem ser feitas até terça-feira (3) na Academia de Judô da Juventus, na Rua Pedro Ivo, 
1452, no Centro. Os interessados devem ir acompanhados dos pais ou responsáveis. 

JUDÔ JUVENTUS
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VENHA SER PARCEIRO DE UM GOVERNO 5.0. 

INVISTA NO ESTADO MAIS MODERNO 
E INOVADOR DO BRASIL.

PARANÁ

MAIOR
PRODUTOR
DE ENERGIA

DO PAÍS.

MAIOR TERMINAL 
PORTUÁRIO EM 
CAPACIDADE DE 
MOVIMENTAÇÃO
DE CONTÊINERES 

DO PAÍS.

MAIS DE
R$ 17,5 BILHÕES EM 
INVESTIMENTOS.

O MAIOR
CRESCIMENTO 

INDUSTRIAL
DO PAÍS.

O CELEIRO DO MUNDO E
TERRA DE OPORTUNIDADES.

Acesse www.investparana.org.br

NOSSA INDÚSTRIA CRESCEU 6,7%
DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.

É TAMBÉM O MAIOR CRESCIMENTO DO BRASIL.

VOCÊ SABIA QUE O
CRESCIMENTO INDUSTRIAL
DO PARANÁ É SUPERIOR

AO DA CHINA?

Fontes: Escritório Nacional de Estatísticas da China e IBGE
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